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Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai 
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.



Ти керуєш,
ти вирішуєш
Бути по-справжньому стильним — це завжди залишатися самим собою. Як 
абсолютно нова KONA. Самобутня та індивідуальна, ї ї впевнений вигляд 
виокремлює ї ї серед конкурентів у своєму класі. І саме тому цей автомобіль 
пасуватиме тобі та стане вірним супутником, куди б не пролягав твій 
життєвий шлях. 

Довірся собі. Обирай нову KONA та вирушай у найцікавішу подорож. 
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Ти задаєш тон
Іноді добре рухатися у новому напрямку, як це робимо ми із абсолютно новою 
KONA. Їі важко сплутати з іншими автомобілями завдяки промовистому 
дизайну передньої частини з решіткою радіатору Cascading Grille та 
подвійними фарами головного світла Composite Light.
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Двокольорове забарвлення бічних дзеркал 

Задні LED ліхтарі 

LED фари головного світла та денні ходові вогніРешітка радіатору Cascading Grille та композитна оптика Двокольоровий дах та задній спойлер

Спортивні сріблясті молдинги

18” легкосплавні колісні диски

 Дизайн
Експресивний з будь-якого кута зору, привабливий дизайн KONA 
змушує перехожих та водіїв обертатися.

6 7



Ти обираєш 
драйв
Саме так — абсолютно нова KONA може бути такою, як ти побажаєш: потужною, розважною 
та ефективною. Просто обери один з надсучасних, високопродуктивних та економічних 
двигунів, якими може бути оснащений цей кросовер. Для більш економічної їзди ти можеш 
обрати компактний 1,0-літровий 3-циліндровий бензиновий турбодвигун T-GDI потужністю 
120 к.с. і максимальним крутним моментом 172 Н∙м. А високопродуктивний 1,6-літровий 
бензиновий турбодвигун потужністю 177 к.с. та крутним моментом 265 Н∙м дарує чудову 
динаміку та впевненість на дорозі. Якщо мрієш про баланс між продуктивністю та 
економічністю, варто звернути увагу на новий 1,6 літровий дизельний двигун потужністю 
136 к.с. та з крутним моментом 280 Н∙м. 172

Kappa 1.0 T-GDI бензиновий двигун

120

280

UII 1.6 CRDi дизельний двигун

 136

6-ступінчаста механічна коробка передач7-ступінчаста роботизована коробка передач (DCT)

265

Gamma 1.6 T-GDI бензиновий двигун 

 177

Макс. потужність 
к.с. / 6000 об. / хв.

Макс. потужність 
к.с. / 5500 об. / хв.

Макс. потужність 
к.с. / 4000 об./хв.

Макс. крутний момент 
Н∙м / 1500-4000 об. / хв.

Макс. крутний момент 
Н∙м / 1500-4000 об. / хв.

Макс. крутний момент 
Н∙м / 1750-2500 об./хв.
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Система повного приводу, що підключається

Ти вдосконалюєш 
водіння
Коли ти за кермом абсолютно нової KONA, не важливо який маршрут ти обереш — 
цей кросовер однаково гарно почуває себе на асфальті чи на бездоріжжі завдяки 
інтелектуальній системі повного приводу, що підключається. Завдяки вдосконаленій 
системі керування тягою, яка активно розподіляє крутний момент між вісями в 
залежності від характеру їзди та якості дорожнього покриття, водіння по слизьким чи 
нерівним сільським дорогам є більш безпечним та комфортним.
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Сірий

Червоний

Помаранчевий

Лаймовий

Ти створюєш 
власний простір
Відкрий для себе винятковий рівень комфорту, який забезпечується високоякісними 
матеріалами, що створюють чуттєву та витончену атмосферу. Тільки ти можеш 
обирати стиль салону KONA — адже для тебе доступні чотири варіанти оздоблення 
інтер’єру. Червоний та лаймовий варіанти оздоблення салону включають кольорову 
прострочку ременів безпеки, а також відповідні вставки на глянсових деталях 
дверей, центральної консолі та прострочку на кермі. Помаранчеві акценти присутні 
на повітропроводах, оздобленні корпусу селектору коробки передач, кнопки 
запуску / зупинки двигуна, у прострочці сидінь та керма. Сірий — стандартний колір 
оздоблення салону, який гармонічно поєднується з сірим матеріалом пластику, який 
застосовано у інтер’єрі моделі.
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8-дюймовий сенсорний дисплей Преміальна акустична система Krell

Ти завжди 
на зв’язку 
У абсолютно новій KONA ви завжди будете на зв’язку завдяки 8-дюймовому 
сенсорному дисплею мультимедійної системи з встановленими додатками Apple 
CarPlay та Android Auto. Високоякісна 3D навігація допоможе скласти безпомилковий 
маршрут, а акустична система преміум-класу від KRELL забезпечить чисте та природне 
звучання улюблених композицій під час щоденних подорожей. 
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Технології
Абсолютна нова KONA оснащена новітніми технологіями зв’язку та допомоги водієві, 
які забезпечують комфорт під час щоденних поїздок містом або довготривалих 
подорожей.  

Бездротова зарядка для смартфону
Розташована на центральній консолі бездротова зарядна панель дозволяє легко заряджати сумісні 
смартфони з підтримкою Qi без використання кабелів.

Head Up дисплей
Маючи найкращу у класі яскравість для оптимальної видимості, HeadUp дисплей надає водію усю важливу 
інформацію (швидкість автомобіля, навігаційні команди та попередження) на лобове скло, звільняючи від 
необхідності відволікатись від водіння.

Цифровий екран бортового комп’ютеру
Оптимально розташований та зручний у користуванні 4.2-дюймовий рідкокристалічний екран бортового 
комп’ютеру демонструє усю необхідну для водія інформацію.

8-дюймовий сенсорний дисплей
8-дюймовий сенсорний дисплей, розташований на центральній консолі, робить управління мультимедійними 
функціями зручним завдяки встановленим додаткам Apple CarPlay та Android Auto.
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Ти піклуєшся
про комфорт 
Універсальна KONA є одним з найкращих автомобілів у класі за внутрішніми 
габаритами. Широкий отвір багажнику та низька вантажна висота робить 
завантажування речей швидким та приємним. Компактний позашляховик із 
просторим салоном також здивує великим об’ємом багажника, який становить 361 
літрів. Ти можеш легко збільшити вантажний об’єм багажника до 1443 літра — для 
цього потрібно лише скласти задні сидіння.
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Камера заднього виду

Ти тримаєш усе 
під контролем
Kona допомагає тобі піклуватися про себе та оточуючих. Найвищий рівень 
захисту забезпечується наявними інноваційними системами активної безпеки 
та допомоги водієві, які здатні заздалегідь попередити про зіткнення з 
об’єктами у «сліпих» зонах або нагадати про бічний рух ззаду. А високоякісна 
камера заднього виду допоможе при парковці заднім ходом. 
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Безпека
Забезпечуючи найвищу в своєму класі жорсткість кузову з використанням прогресивної сталі підвищеної міцності, нова 
KONA гарантує максимальну безпеку для пасажирів. Структура кабіни цього кросоверу створена таким чином, щоб під 
час зіткнення максимально ефективно розсіяти енергію удару та убезпечити пасажирів від пошкоджень.

Система моніторингу тиску в шинах (TPMS)
Система контролю тиску в шинах призначена для попередження про 
небезпечні зміни тиску в шинах.

Передні паркувальні радари
Паркування іноді може зайняти більше часу, ніж потрібно, особливо у 
водіїв-новачків. Надчутливі передні паркувальні радари, встановлені у 
передньому бампері, своєчасно сповістять про наявність перешкод за 
допомогою звукових сигналів.

Система попередження про зіткнення з об’єктами у «сліпих» зонах (BSCW)
Використовуючи два надчутливих радари, встановлених в задньому 
бампері, система сповіщає водія про наявність транспортних засобів у 
«сліпих» зонах за допомогою світлових сигналів. Якщо ви ввімкнете 
покажчик повороту та забажаєте здійснити маневр, система допомоги 
при зміні смуги руху Lane Change Assist попередить про наявність 
автомобіля у «сліпій» зоні за допомогою звукового сигналу.

Камера заднього виду
Наявність камери заднього виду звільняє водіїв від думки про те, що 
може трапитися при русі заднім ходом. При ввімкненні реверсивної 
передачі на екран мультимедійної системи виводиться яскраве та чітке 
зображення ситуації позаду автомобіля, дозволяючи водію впевнено 
здійснювати маневрування. 

Система попередження про бічний рух ззаду (RCTCW)
Під час виїзду з вузької парковки заднім ходом система попередження 
про бічний рух ззаду допоможе запобігти зіткнення з автомобілями та 
пішоходами, що наближаються до KONA з обох боків. 
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Кнопка запуску двигунаЗадні комбіновані ліхтарі Клімат-контроль з системою антизапотівання склаLED денні ходові вогні Електропривід передніх сидінь з поперековою підтримкоюLED фари головного світла Кондиціонер

7” сенсорний дисплейЛюк з електроприводом (опція) Обігрів сидіньРейлінги на даху Аудіосистема з 6 динамікамиТоноване скло з УФ-фільтром Вентиляція передніх сидінь

16” сталеві диски 16” легкосплавні диски 17” легкосплавні диски 18” легкосплавні диски

Опції

Проекційні фари головного світла

Дзеркала заднього виду з електроприводом 
складання та обігрівом
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Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості 
стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.



Кольори кузову

Кольори даху

Внутрішнє оздоблення Габарити

Технічні характеристики

• Вищезгадані значення є результатом внутрішнього тестування і піддаються зміні після перевірки.
• Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.
• Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.
• Кольори, зображені в каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження в процесі друку.
• Будь ласка, зверніться до офіційного дилера для отримання повної інформації щодо наявності по кольорах та оздобленню. 

Тип Kappa 1.0 T-GDI Бензиновий Gamma 1.6 T-GDI Бензиновий UII 1.6 Дизельний з VGT

Тип двигуна 3-циліндровий DOHC 4-циліндровий DOHC 4-циліндровий DOHC

Об'єм 998 1 591 1 582

Макс. потужність (к.с. / об.хв.) 120 / 6 000 177 / 5 500 136 / 4 000

Макс. крутний момент (Н∙м / об.хв.) 172 / 1 500 ~ 4 000 265 / 1 500 ~ 4 500 280 / 1 750 ~ 2 500

Гальма

Передні Вентильовані дискові

Задні Дискові

Підвіска

Передня МакФерсон

Задня Торсійна балка Незалежна багатоважільна Торсійна балка

Шини

205 / 60R16, 215 / 55R17, 235 / 45R18 

Внутрішні габарити

Висота салону (мм) 1 005 (965) /  961

Простір для ніг (мм)            Спереду / Ззаду 1 054 /  880

Ширина салону на рівні 
плечей пасажирів (мм) 1 410 /  1 385

Висота
1 550

Тканина

Dark Knight Phantom Black

Сіра прострочка, чорні ремені безпеки Помаранчева прострочка, чорні ремені безпеки Червона прострочка, червоні ремені безпеки Лаймова прострочка, лаймові ремені безпеки

Тканина Комбінована шкіра – червона Комбінована шкіра – лаймова Шкіра

Од.виміру: мм

Chalk White

Acid Yellow

Lake Silver

Pulse Red

Dark Knight

Blue Lagoon

Phantom BlackVelvet Dune

Tangerine Comet Ceramic Blue

Ширина (із розкладеними зеркалами) 2 052 4 165Довжина

2 600Колісна база1 559Передня колія

Ширина (із складеними дзеркалами) 1 800

Задня колія 1 568

Спереду (з панорамним 
люком) / Ззаду

Спереду / Ззаду
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